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„Świat wygląda najlepiej z grzbietu konia...“
 mówi stare przysłowie. Podstawa to właściwie zadbany koń i jego grzbiet. Dlatego też firma Green idea s.r.o. - TOPVET dostarcza 

kompleksowy program, który zapewni Waszym koniom opiekę o najwyższych standardach jakościowych. Przy opracowywaniu 
wszystkich produktów  z  weterynarzami współpracowali czołowi czescy i zagraniczni hodowcy, jeźdźcy i dżokeje. Przy opracowywaniu 

kładziono maksymalny nacisk na jakość zastosowanych surowców i ich właściwą kombinację w celu jak największego wykorzystania 
potencjału substancji czynnych. Rezultatem są naturalne produkty  z maksymalną wydajnością i wysokim komfortem aplikacji. 

Wierzymy, że preparaty Topvet for Horses zostaną pokochane przez Wasze konie, a Wam przyniosą zadowolenie. Dla Wielbicieli Koni 
skrupulatnie przygotowaliśmy bogatą gamę produktów Topvet for Horses, które spełniają najwyższe standardy w zakresie pielęgnacji 

koni sportowych, roboczych jak i koni rekreacyjnych.

Gwarancja najwyższej jakości:
- zastosowane surowce spełniają najwyższe parametry jakościowe 
- znacząca ilość surowców pochodzi z kontrolowanych upraw ekologicznych i certyfikowanych BIO 
- zastosowano procesy produkcyjne maksymalnie przyjazne dla substancji naturalnych 
- używane są opakowania do recyklingu nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia 

Firma Topvet wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie rozwoju, produkcji, składowania i dystrybucji suplementów diety, wyciągów, nalewek, 
kosmetyków i produktów weterynaryjnych. Spełnia wymagania normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. Ponadto wprowadziła i stosuje proces produkcyjny GMP dla na-
stępujących sektorów/procesów działalności: rozwój, produkcja, magazynowanie i dystrybucja produktów kosmetycznych, produktów weterynaryjnych, wyciągów i 
nalewek, co odpowiada wymaganiom normy ČSN EN ISO 22716 : 2008.



SPIS TREŚCI
PRODUKTY DO PIELĘGNACJI KOPYT
• BALSAM DO KOPYT – DO USZKODZONYCH KOPYT

• BALSAM DO KOPYT – DO ZDROWYCH KOPYT

• OLEJ DO KOPYT– DO ZDROWYCH KOPYT

• OLEJ DO KOPYT – DO USZKODZONYCH KOPYT

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI 
SKÓRY I SIERŚCI
• MAŚĆ NA EGZEMĘ SKÓRNĄ

• OLEJ NA LETNIĄ WYSYPKĘ

• SZAMPON PANTENOL

• ODŻYWKA PANTENOL

• ODŻYWKA UŁATWIAJĄCA ROZCZESYWANIE

• SPRAY – GOJENIE DROBNYCH RAN

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI STAWÓW, 
WIĘZADEŁ I ŚCIĘGIEN
• ŻEL Z KASZTANU

• ŻEL Z ŻYWOKOSTU

•  ŻEL ROZGRZEWAJĄCY DO STOSOWANIA PRZED

TRENINGIEM 

• ŻEL CHŁODZĄCY DO STOSOWANIA PO TRENINGU

• NAWILŻONY BANDAŻ  ROZGRZEWAJĄCY

• NAWILŻONY BANDAŻ CHŁODZĄCY

•  NAWILŻONY BANDAŻ DO PIELĘGNACJI SKÓRY

PO URAZACH

NATURALNE REPELENTY
• TONIK ALKOHOLOWY

• TONIK OLEJOWY

ODŻYWCZE SUPLEMENTY DIETY
• SYROP BETA-GLUKAN

• DETOKSYKACJA

• ODPORNOŚĆ

• KASZEL I PRZEZIĘBIENIE

• ODŻYWIANIE STAWÓW – ARTROREGEN EQ

• NARZĄDY MOCZOWO-PŁCIOWE

• OLEJ OMEGA-3

• OLEJ Z OSTROPESTU

• STRES

• BIOTYNA SYROP

• MSM

• OLEJ LNIANY



Zdrowe kopyta stanowią podstawowy warunek do 
tego, aby koń był w 100% wydajny przy swobodnym 
poruszaniu się, zabawie jak i pracy. Pielęgnacja kopyt jest 
jedną z najczęściej przeprowadzanych czynności, dlatego 
produkty Topvet for Horses zostały przygotowane tak, 
aby były łatwe w aplikacji i użytkowaniu.

PRODUKTY DO 
PIELĘGNACJI 
KOPYT



PRODUKTY DO PIELĘGNACJI KOPYT

BALSAM DO KOPYT 
DO ZDROWYCH KOPYT
CHRONI, ODŻYWIA, NAWILŻA
Balsam przeznaczony jest dla koni ze zdrowymi 
i nieuszkodzonymi kopytami. Oryginalna receptura 
odżywia, nawilża i chroni tkankę rogową kopyta przed 
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Kopyto po 
zastosowaniu oleju jest zdrowe, elastyczne i przygotowane 
na duże obciążenia. Mieszanka luksusowych olejów ze 
względu na wysoką zawartość nienasyconych kwasów 
tłuszczowych w naturalny sposób regeneruje i odżywia 
kopyto. Mieszanka wosków chroni kopyto a mieszanka 
ziołowa nadaje kopytu połysk i kolor. 

Skład: wazelina, lanolina, wosk pszczeli, olej arganowy, 
olej laurowy, olej z rokitnika, witamina E, olej z nagietka

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 2,7 l

BALSAM DO KOPYT  
DO KOPYT USZKODZONYCH
REGENERUJE, ODŻYWIA, PIELĘGNUJE 
Balsam  przeznaczony jest dla koni z uszkodzonymi, 
suchymi i kruchymi kopytami. Oryginalna receptura 
odżywia, regeneruje i chroni tkankę rogową kopyta 
przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. 
Kopyto po zastosowaniu balsamu jest zdrowe, elastyczne 
i przygotowane na duże obciążenia. Mieszanka 
luksusowych olejów ze względu na wysoką zawartość 
nienasyconych kwasów tłuszczowych w naturalny sposób 
regeneruje i odżywia kopyto. Mieszanka wosków chroni 
kopyto a mieszanka ziołowa nadaje kopytu połysk i kolor.

Skład: wazelina, lanolina, wosk pszczeli, olej dyniowy, olej 
laurowy, olej omega-3, olej z rokitnika, witamina E, olej 
z nagietka

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 2,7 l



OLEJ DO KOPYT 
DO ZDROWYCH KOPYT 
CHRONI, ODŻYWIA, NAWILŻA 
Olej przeznaczony jest dla koni zarówno ze zdrowymi, 
jak i zniszczonymi kopytami. Oryginalna receptura 
odżywia, nawilża i chroni tkankę rogową kopyta przed 
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.Kopyto po 
zastosowaniu oleju jest zdrowe, elastyczne i przygotowane 
na duże obciążenia. Mieszanka luksusowych olejów ze 
względu na wysoką zawartość nienasyconych kwasów 
tłuszczowych w naturalny sposób regeneruje i odżywia 
kopyto. Mieszanka wosków chroni kopyto a mieszanka 
ziołowa nadaje kopytu połysk i kolor. 

Składniki: olej słonecznikowy, olej migdałowy, olej 
jojoba, olej makadamia, olej z dzikiej róży, lanolina, olej 
z rokitnika, witamina E, olej z nagietka

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 5 l

OLEJ DO KOPYT 
DO USZKODZONYCH KOPYT
ODŻYWIA, REGENERUJE, PIELĘGNUJE 
Olej przeznaczony jest dla koni z uszkodzonymi 
kopytami. Oryginalna receptura odżywia, goi i regeneruje 
tkankę rogową kopyta. Kopyto po zastosowaniu oleju jest 
zdrowe, elastyczne i przygotowane na duże obciążenia. 
Mieszanka luksusowych olejów ze względu na wysoką 
zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych w naturalny 
sposób regeneruje i odżywia kopyto. Mieszanka wosków 
chroni kopyto a mieszanka olejków eterycznych wykazuje 
silne działanie antyseptyczne i gojące. 

Składniki: olej słonecznikowy, olej migdałowy, olej 
jojoba, olej makadamia, olej z dzikiej róży, lanolina, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek 
manuka, olejek rokitnikowy, witamina E, olejek z nagietka

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 5 l
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Pielęgnacja sierści i skóry konia musi być bardzo 
skuteczna, jak również przyjazna dla konia. 

Dodatkowo wskazane jest, aby była łatwa i prosta  
w aplikacji dla hodowców, opiekunów i weterynarzy.  

I właśnie takie są produkty TOPVET for Horses.

PRODUKTY DO 
PIELĘGNACJI 

SKÓRY  
I SIERŚCI



OLEJ
NA LETNIĄ WYSYPKĘ

REGENERUJE, GOI, ZMNIEJSZA SWĘDZENIE  
Olej na letnią wysypkę jest przeznaczony dla koni  
z problemami skórnymi takimi jak letnia wysypka. 
Oryginalna receptura odżywia, nawilża i chroni skórę przed 
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Kompozycja 
ziołowa zmiękcza skórę, zmniejsza swędzenie, przywraca jej 
gładkość i elastyczność. Olej ma długotrwałe działanie. 

Składniki: olej słonecznikowy, olej migdałowy, olej z konopi, 
olej z wiesiołka, olej z dziurawca zwyczajnego, olej z agrimony, 
aloes, lanolina, olejek miętowy, olej z rokitnika, witamina E, 
olej z nagietka

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 5 l

MAŚĆ
NA EGZEMĘ SKÓRNĄ

REGENERUJE, GOI, ZMNIEJSZA SWĘDZENIE  
Maść do skóry atopowej jest przeznaczona dla koni
z problemami skórnymi. Oryginalna receptura odżywia,
nawilża i chroni skórę przed szkodliwym wpływem czynników 
zewnętrznych. Kompozycja ziołowa zmiękcza skórę, zmniejsza 
swędzenie i przywraca jej elastyczność. Nadaje się na 
rozdrapaną skórę u koni z letnią wysypką. 
Maść ma długotrwałe działanie. 

Skład: Wazelina, żółty wosk pszczeli, olej makadamia, olej 
konopny, olej rumiankowy, olej z dziurawca zwyczajnego, olej 
z agrimony, aloes, lanolina, olejek miętowy, olej rokitnikowy, 
witamina E, olej z nagietka

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 2,7 l

SZAMPON
PANTENOL 

MYJE, ODŻYWIA, NAWILŻA
Oryginalna kompozycja szamponu z wyciągami z roślin do 
regularnej pielęgnacji włosia i sierści koni. Kompleks roślinny 
odżywia, regeneruje i poprawia sierść oraz włosie końskie. Po 
jego zastosowaniu sierść i włosie końskie stają się gładkie, 
lśniące, elastyczne i nawilżone. W przyjazny sposób pielęgnuje 
i nawilża skórę, zapobiegając jej łuszczeniu. 

Składniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Panthenol, Biosaccharide Gum-1, Polyquaternium-7, 
Coco-Glucoside, Cottonseed Oil Glyceereth-8 Esters, 
Sodium PEG-7- Olive Oil Carboxylate, C12-15 Alkyl Lactate, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Sericin, PEG/PPG-120/10 
Trimethylopropane Trioleate, Laureth-2, Phenoxyetanol, Benzyl 
Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów
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PRODUKTY DO PIELĘGNACJI SKÓRY I SIERŚCI
ODŻYWKA
DO ROZCZESYWANIA
UŁATWIA  ROZCZESYWANIE WŁOSIA 
Oryginalna kompozycja roślinnych wyciągów z roślin 
umożliwia łatwe rozczesywanie. Produkt zawiera olej 
babassu, yakon, grejpfrut i wielkocząsteczkowe cukry 
złożone. Kompozycja ziołowa odżywia, regeneruje i poprawia 
rozczesywanie włosia. Po zastosowaniu odżywki, włosie jest 
gładkie, błyszczące i nawilżone. 

Składniki: woda, alkohol denaturowany, fucogel (cukier 
wysokocząsteczkowy), olej rycynowy, glicerol, olej babassu, 
olejek eteryczny z grejpfruta, fenoksyetanol, ekstrakt yakona 
(Polymnia Sonchifolia), benzoesan sodu

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 5 l

SPRAY – GOJENIE RAN  
DO SKÓRY PO DROBNYCH ZRANIENIACH
GOI, CZYŚCI, REGENERUJE  
Spray przeznaczony jest do pielęgnacji skóry koni po 
drobnych zranieniach. Oryginalna receptura została 
opracowana w celu leczenia uszkodzonej tkanki oraz 
jej regeneracji. Kompozycja ziołowa (olejek z drzewa 
herbacianego, manuka, nagietek, żywokost, aloes) ma silne 
działanie antyseptyczne i gojące. 

Składniki: woda, denat alkoholowy, rozpuszczalny w wodzie 
silikon, pantenol, emulgator, olejek eteryczny z drzewa 
herbacianego, kwiat nagietka, korzeń żywokostu, sok z 
aloesu, olejek manuka

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 5 l

ODŻYWKA 
PANTENOL 
PIELĘGNUJE, ODŻYWIA, NAWILŻA
Oryginalna kompozycja odżywki z wyciągami z roślin do 
regularnej pielęgnacji włosia i sierści koni. Kompleks roślinny 
odżywia sierść i włosie końskie, regeneruje i ułatwia ich 
rozczesywanie. Sierść i włosie końskie są po zastosowaniu 
odżywki gładkie, błyszczące, elastyczne i nawilżone. W przyjazny 
sposób pielęgnuje i nawilża skórę, zapobiegając jej łuszczeniu. 

Skład: Aqua, Panthenol, Biosaccharide Gum-1, Cetearyl 
Alcohol, Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate, Ceteareth-20, Behenyl Alcohol, Hydroxyethyl 
Cetearamidopropyldimonium Chloride, Polymnia Sonchifolia 
Root Juice, Hydrolyzed Keratin, Xanthan Gum, Citric Acid, 
Phenoxyetanol, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów



TOPVET for Horses to kompleksowa oferta produktów do 
pielęgnacji stawów, więzadeł i ścięgien koni dla wszystkich rodzajów 
pracy  od rekreacji do sportu. Produkty należy stosować przed  
i po treningu na bolesne stawy, więzadła i ścięgna. Przynoszą one 
szybką ulgę i skuteczną pomoc.

PRODUKTY 
DO PIELĘGNACJI 
STAWÓW, WIĘZADEŁ 
I ŚCIĘGIEN



ŻEL Z KASZTANU 

ŻEL Z ŻYWOKOSTU 

PIELĘGNACJA UZUPEŁNIAJACA W 
PROCESIE GOJENIA, REGENERACJI, 
OBRZĘKÓW
PREPARAT WETERYNARYJNY DLA KONI

Dzięki wysokiej zawartości ekstraktu z kasztanowca i arniki, 
rutyny i innych substancji aktywnych żel kasztanowy 
pomaga zregenerować posiniaczone i zmęczone 
mięśnie, stawy, ścięgna i więzadła. Pomaga powstrzymać 
powstawanie obrzęków spowodowanych urazem lub 
nadmiernym stresem. 

Składniki (INCI): Woda, gliceryna, alkohol denat., 
Ekstrakt z nasion Aesculus hippocastanum, karbomer, 
fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, imidazolidynylo-
mocznik, wodorotlenek sodu, CI 14720, CI 15985, CI 
19140, CI 28440

Pojemność: 500 ml, 2700 ml

PIELĘGNACJA UZUPEŁNIAJĄCA PRZY 
REGENERACJI STAWÓW, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN 
I WIĘZADEŁ. 

Żel z żywokostu dzięki wysokiej zawartości alantoiny 
chroni skórę i znacząco przyspiesza jej regenerację. 
Żywokost zmniejsza obrzęk i ból. Służy do regeneracji 
posiniaczonych mejsc, zmęczonych stawów, ścięgien, 
więzadeł i mięśni.

Składniki (INCI): Woda, ekstrakt z korzenia Symphytum 
Officinale, gliceryna, karbomer, fenoksyetanol, 
etyloheksylogliceryna, imidazolidynylomocznik, 
wodorotlenek sodu, CI 14720, CI 15985, CI 19140, CI 
28440

Pojemność: 500 ml, 2700 ml

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI STAW
ÓW, W

IĘZADEŁ I ŚCIĘGIEN



ŻEL CHŁODZĄCY   
PO TRENINGU

PRZYSPIESZA REGENERACJĘ PO WYSIŁKU    
Ziołowa kompozycja do masażu w formie balsamu o wysokiej zawartości 
wyciągów roślinnych i olejków eterycznych. Wykonanie masażu 
wskazane jest po wymagającym wysiłku fizycznym, podczas zmęczenia 
czy sztywności więzadeł, mięśni i stawów. Preparat odpowiedni do 
stosowania dla koni sportowych, roboczych i rekreacyjnych. Żel może być 
również stosowany jako zamiennik okładania lodem. 

Skład: woda, alkohol denaturowany, gliceryna, kamfora, mentol, 
olejek jałowca, wyciąg z korzenia żywokostu, wyciąg z kasztanowca, 
olejek z jodły, olejek z kosodrzewiny, olejek eukaliptusowy, glikol 
propylenowy, wyciąg z korzenia goryczki żółtej, wyciąg z liści 
przetacznika lekarskiego, ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego, 
ekstrakt z kwiatu malwy, karbomer, olejek z mięty pieprzowej, 
fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, imidazolidynylomocznik, 
ekstrakt z górskiej arniki, sorbinian potasu, benzoesan sodu, kwas 
mlekowy, wodorotlenek sodu, kwiat dziurawca zwyczajnego, olejek 
rozmarynowy, ekstrakt z liści tymianku olejek eteryczny

Pojemność: 500 ml, 2,7 kg, 15 kg

ŻEL ROZGRZEWAJACY 
PRZED TRENINGIEM

ZMNIEJSZA RYZYKO URAZÓW
Ziołowa kompozycja do masażu w formie balsamu o wysokiej 
zawartości wyciągów roślinnych i olejków eterycznych. Wykonanie 
masażu wskazane jest przed wysiłkiem fizycznym, aby zapobiec 
uszkodzeniu więzadeł, mięśni i stawów. Preparat odpowiedni do 
stosowania dla koni sportowych, roboczych i rekreacyjnych.

Skład: woda, gliceryna, alkohol denaturowany, kamfora, ekstrakt 
z kasztanowca, olejek jodłowy, olej z kosodrzewiny, ekstrakt 
z korzenia goryczki żółtej, ekstrakt z liści przetacznika lekarskiego, 
ekstrakt z korzenia prawoślazu, ekstrakt z kwiatu malwy, karbomer, 
olejek miętowy, fenoksyetanol, imidazolidynyl mocznika, ekstrakt 
z kwiatu arniki górskiej, wodorotlenek sodu, olejek tymiankowy, 
nikotynian metylu, etyloheksylogliceryna, olejek rozmarynowy, 
olejek goździkowy

Pojemność: 500 ml, 2,7 kg, 15 kg
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NAWILŻONY BANDAŻ  
DO PIELĘGNACJI SKÓRY PO URAZACH

PRZYSPIESZA REWITALIZACJĘ SKÓRY PRZY 
SINIAKACH I STŁUCZENIACH  
Elastyczny bandaż nasączony kompozycją ziołową o wysokiej 
zawartości ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych. 
Zaleca się jego stosowanie w przypadku siniaków, 
skrzepów oraz niewielkich urazów. Preparat odpowiedni do 
stosowania dla koni sportowych, roboczych i rekreacyjnych.
Bandaż może być również stosowany jako zamiennik 
okładania lodem.

Skład: woda, alkohol denaturowany, kwiat arniki górskiej, 
gliceryna, kamfora, mentol, wyciąg z korzenia żywokostu 
lekarskiego, emulgator, olejek eteryczny z jodły, olejek 
eukaliptusowy, szwajcarska mieszanka alpejska, olejek 
miętowy, olejek tymiankowy, olejek z kosodrzewiny

Pojemność: 1 sztuka  

NAWILŻONY BANDAŻ  
CHŁODZĄCY

PRZYSPIESZA REGENERACJĘ PO WYSIŁKU  
Elastyczny bandaż nasączony kompozycją ziołową o wysokiej 
zawartości ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych. 
Zaleca się jego stosowanie po wymagającym wysiłku 
fizycznym, podczas zmęczenia czy sztywności więzadeł, 
mięśni i stawów oraz w przypadku ich bólu. Preparat 
odpowiedni do stosowania dla koni sportowych, roboczych 
i rekreacyjnych. Bandaż może być również stosowany jako 
zamiennik okładania lodem. 

Skład: woda, alkohol denaturowany, gliceryna, kamfora, 
mentol, wyciąg z korzenia żywokostu, emulgator, olejek 
eteryczny z jodły, olejek eukaliptusowy, szwajcarska 
mieszanka alpejska, olejek miętowy, olejek tymiankowy, 
olejek z kosodrzewiny

Pojemność: 1 sztuka  

NAWILŻONY BANDAŻ   
ROGRZEWAJĄCY 
ZMNIEJSZA RYZYKO URAZÓW   
Elastyczny bandaż nasączony kompozycją ziołową o wysokiej 
zawartości ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych. 
Zaleca się jego stosowanie przed ćwiczeniami fizycznymi, 
aby zapobiec urazom stawów, mięśni i więzadeł. Preparat 
odpowiedni do stosowania dla koni sportowych, roboczych 
i rekreacyjnych. 

Skład: woda, alkohol denaturowany, gliceryna, kamfora, 
ekstrakt z kwiatów i owoców kasztanowca, emulgator, olejek 
eteryczny z jodły, olejek eukaliptusowy, nikotynian metylu, 
szwajcarska mieszanka alpejska, olejek miętowy, olejek 
tymiankowy, olejek z kosodrzewiny

Pojemność: 1 sztuka  

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI STAW
ÓW, W

IĘZADEŁ I ŚCIĘGIEN



TOPVET for Horses opracował bardzo skuteczne 
naturalne repelenty. Produkty gwarantują 
maksymalną skuteczność bez użycia środków 
chemicznych. Ich skuteczność była testowana w 
środowisku o znacznie większym niż zazwyczaj 
występowaniu owadów. Wynikiem tego są 
produkty o wysokim poziomie ochrony koni, jak 
również jeźdźców.

NATURALNE 
REPELENTY



TONIK ALKOHOLOWY –  
REPELENT 
ŚRODEK POMAGAJĄCY ODSTRASZYĆ 
OWADY 
Tonik na bazie alkoholu Środek przeznaczony jest dla koni 
przebywających w środowisku, w którym występują owady 
latające i inne pasożyty zewnętrzne (komary, muchy, bąki, 
wszy, kleszcze i inne). Oryginalna kompozycja wyciągów 
roślinnych skutecznie zabezpiecza skórę i sierść konia, 
jednocześnie pomaga odstraszać pasożyty zewnętrzne. 
Naturalne substancje czynne nie zaburzają odporności i nie 
szkodzą zdrowiu koni.

Składniki: woda, alkohol denaturowany, olejek cytrynowy, 
olejek lawendowy, olejek miętowy, olejek eukaliptusowy

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 5 l

TONIK OLEJOWY - 
REPELENT  
  ŚRODEK POMAGAJĄCY ODSTRASZYĆ 
OWADY
Tonik na bazie naturalnych olejków. Środek przeznaczony jest 
dla koni przebywających w środowisku, w którym występują 
owady latające i inne pasożyty zewnętrzne (komary, muchy, 
bąki, wszy, kleszcze i inne). Oryginalna kompozycja wyciągów 
roślinnych skutecznie zabezpiecza skórę i sierść konia, 
jednocześnie pomaga odstraszać pasożyty zewnętrzne. 
Naturalne substancje czynne nie zaburzają odporności i nie 
szkodzą zdrowiu koni.

Skład: olejek migdałowy, olejek cytrynowy, olejek lawendowy, 
olejek miętowy, olejek eukaliptusowy, witamina E

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 5 l

NATURALNE REPELENTY



TOPVET for Horses oferuje szereg specjalistycznych produktów 
odżywczych. Nośnikiem tych specjalistycznych produktów jest syrop 
fruktozowy, który ma 3 razy niższy indeks glikemiczny od zwykłego 
cukru, co pod względem zdrowotnym jest znacznie korzystniejsze 
dla koni. Jego przyjemny smak zachęca zwierzę do jego spożywania.
 Dodatkowo, stosowanie preparatów jest bardzo przyjazne i proste 
dla opiekunów i właścicieli koni. 

ODŻYWCZE 
SUPLEMETY 
DIETY



DETOKSYKACJA
OCZYSZCZANIE ORGANIZMU
Użyte w kompleksie ziołowym surowce znane są od dawna, 
a informacje na temat ich działania w celu wspierania 
normalnej aktywności tkanek wątroby są szeroko opisane 
w literaturze. Kompleks ziołowy jest bogaty w kofeinę, 
witaminy, minerały i inne cenne substancje. Zioła zawarte 
w produkcie mają silne działanie przeciwutleniające, 
chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym i ciało przed  
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.
Ostropest - zawiera dużą liczbę substancji czynnych 
(zwłaszcza sylimaryny), które z powodzeniem stosuje się 
jako środek wspomagający prawidłowe funkcjonowanie 
tkanki wątroby i stymulujący wydzielanie żółci. Ostropest 
pomaga chronić wątrobę przed uszkodzeniami i stymuluje 
jej aktywność.
Mniszek lekarski - ma silne działanie moczopędne 
w przypadku zatrzymywania płynów przy jednoczesnej 
dezynfekcji układu moczowego. Oczyszcza organizm ze 
zbędnych produktów przemiany materii. 
Cytryniec chiński - utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie 
wątroby. Chroni komórki i tkanki przed stresem 
oksydacyjnym.
Zielona herbata - jest silnym przeciwutleniaczem, który 
chroni organizm przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.
Aloes - zawiera ponad 200 substancji aktywnych, które 
dzięki synergicznemu działaniu wykazują bardzo korzystne 
efekty. Aloes ogólnie wzmacnia i oczyszcza organizm 
z toksycznych substancji. 

Skład: syrop fruktozy inwertowanej, ekstrakt wodny 
z ostropestu, wodny ekstrakt z mniszka lekarskiego, 
standaryzowany ekstrakt z cytryńca chińskiego, ekstrakt 
standaryzowany z zielonej herbaty, witamina C, sok z aloesu

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów

SYROP BETA-GLUCAN 
WSPARCIE SYSTEMU 
IMMUNOLOGICZNEGO
Beta-glukany są to polisacharydy pozyskiwane z boczniaka 
ostrygowatego. Beta-glukany  wspierają i optymalizują 
reakcje obronne organizmu. 
Wykazują silne działanie przeciwutleniające. Zmniejszają 
ogólne wyczerpanie i zmęczenie. Mogą przyspieszyć gojenie 
drobnych ran, miejsc po urazach, operacjach. Według 
dostępnych informacji przedmiotem badania klinicznego 
jest również skuteczność beta-glukanów w walce z rakiem. 

Składniki: syrop fruktozy inwertowanej, Beta-1,3 / 
1,6-D-Glukan, witamina C.

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów

ODŻYW
CZE SUPLEM

ETY DIETY
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KASZEL I PRZEZIĘBIENIE
NA KASZEL I PRZEZIĘBIENIE  
Wymienione poniżej surowce są znane od dawna, jak 
również informacje na temat ich korzystnego działania 
w celu wspierania organizmu przy kaszlu i przeziębieniu. 
Kompleks ziołowy bogaty jest w witaminy, minerały i inne 
cenne substancje, które są stosowane w celu łagodzenia  
kaszlu, jak również kontroli uporczywego, duszącego kaszlu.
Babka lancetowata - stosowana w leczeniu zapalenia 
oskrzeli i płuc. Pomaga zarówno w ostrych, jak i przewlekłych 
infekcjach.
Hibiskus pomaga chronić komórki przed stresem 
oksydacyjnym. Wspomaga funkcjonowanie układu 
odpornościowego i oddechowego oraz ułatwia 
odksztuszanie.
Hyzop lekarski - utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie 
górnych dróg oddechowych, pomaga usprawnić wydzielanie 
oskrzeli i chroni błonę śluzową dróg oddechowych.
Sosna zwyczajna - substancje pochodzące z pąków 
sosny (olejek, terpentyna) pomagają utrzymać optymalny 
stan górnych dróg oddechowych, sprzyjają uwalnianiu 
wydzieliny, ułatwiają kaszel i chronią błonę śluzową dróg 
oddechowych.

Składniki: inwertowany syrop fruktozowy, wodny ekstrakt 
hyzopu lekarskiego, wodny ekstrakt babki lancetowatej, 
ekstrakt wodny z hibiskusa, ekstrakt wodny z sosny 
zwyczajnej, witamina C

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów

ODPORNOŚĆ
WZMOCNIENIE FUNKCJONOWANIA 
UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO 
Wymienione poniżej surowce są znane od dawna, jak 
również informacje na temat ich korzystnego działania w celu 
wspierania układu odpornościowego. Dobrze funkcjonujący 
układ odpornościowy jest niezbędny do zabezpieczenia 
wszystkich funkcji życiowych organizmu. Kompleks ziołowy 
jest bogaty w witaminy, minerały i inne cenne substancje, 
które służą do wspierania układu odpornościowego.
Echinacea (jeżówka purpurowa) - to indyjskie zioło, które 
ma silne działanie immunostymulujące. Zwiększa odporność 
organizmu na wirusy i bakterie
Nasturcja większa - to skuteczny ziołowy aktywny 
„antybiotyk”
Rokitnik zwyczajny - to zioło o szerokim spektrum działania. 
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego podczas i po intensywnym wysiłku 
fizycznym. Chroni przed stresem oksydacyjnym. Pomaga 
chronić serce i naczynia krwionośne oraz wspomaga trawienie
Beta-glukan - jest polisacharydem pozyskiwanym ze 
świeżych boczniaków. Beta-glukan jest w stanie wspierać 
i „regulować” reakcje obronne organizmu. Jest także silnym 
przeciwutleniaczem. Zmniejsza ogólne zmęczenie i napięcie.
Aloes - zawiera ponad 200 substancji aktywnych, które 
dzięki synergicznemu działaniu wykazują bardzo korzystne 
efekty. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego. Aloes ogólnie wzmacnia i oczyszcza 
organizm z toksycznych substancji. 

Składniki: syrop fruktozy inwertowanej, wodny ekstrakt 
z jeżówki purpurowej, ekstrakt z nasturcji większej, ekstrakt 
z rokitnika, witamina C, sok z aloesu, standaryzowany ekstrakt 
Beta 1,3 D Glukan

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów



ODŻYW
CZE SUPLEM

ETY DIETY
NARZĄDY
MOCZOWO-PŁCIOWE
PRZY OSTRYCH I CHRONICZNYCH 
STANACH ZAPALNYCH  
Wymienione poniżej surowce znane są od dawna, jak 
również informacje na temat ich korzystnego działania w celu 
wspierania organizmu przy problemach z układzem moczowo-
płciowym. Zawarty kompleks ziołowy bogaty jest w witaminy, 
minerały i inne cenne substancje, które są stosowane 
w leczeniu ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.
Nasturcja większa - jest to skuteczny aktywny „antybiotyk” 
służący jako wsparcie przy ostrych i przewlekłych stanach 
zapalnych.
Borówka brusznica: jest źródłem przeciwutleniaczy, które 
pomagają chronić organizm przed wolnymi rodnikami 
i stresem oksydacyjnym. Borówka wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie dróg moczowych, a zawarta w niej inulina, 
jako naturalny probiotyk, tłumi stany zapalne.
Echinacea (jeżówka purpurowa) - to indyjskie zioło ma 
silne działanie immunostymulujące. Zwiększa odporność 
organizmu na wirusy i bakterie. 
Skład: syrop fruktozy inwertowanej, wodny ekstrakt z nasturcji 
większej, wodny ekstrakt z borówki brusznicy, wodny ekstrakt 
z jeżówki purpurowej, witamina C

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów

ODŻYWIANIE STAWÓW 
ARTROREGEN Eq
AKTYWNY RUCH BEZ BÓLU  
Artroregen Eq - oryginalna formuła opracowana w oparciu 
o najnowszą wiedzę i zdobycze współczesnej fitofarmacji
Artroregen Eq - oryginalna receptura, która łączy 
chondroprotekcyjne substancje odbudowujące  (siarczan 
glukozaminy, siarczan chondroityny) oraz  unikalny kompleks 
ziołowy (tarczyca bajkalska, podagrycznik pospolity, skrzyp polny, 
ziele rdestu ptasiego). Wyżej wymienione surowce znane są od 
dawna i stosowane w celu profilaktycznego, regeneracyjnego 
i terapeutycznego programu u koni sportowych, roboczych 
i rekreacyjnych w każdym wieku. Preparat łagodzi ból u koni 
z uszkodzonymi stawami, dodatkowo poprawia szybkość 
i wytrzymałość konia. Zalecamy stosowanie profilaktyczne od 
3-go miesiąca życia oraz jako terapię wspomagającą dla koni 
z uszkodzonymi stawami.
Siarczan glukozaminy: to ważny element budulcowy 
i strukturalny chrząstki stawowej. Jest ważnym składnikiem 
niezbędnym do optymalnego wzrostu chrząstki, jej regeneracji 
a także spowolnienia zachodzących niekorzystnych zmian.
Siarczan chondroityny: jest strukturalnym składnikiem 
chrząstki stawowej. Aktywnie wiąże wodę, nawadniając chrząstkę, 
hamuje postęp choroby zwyrodnieniowej stawów.
Kwas hialuronowy: zapewnia optymalne smarowanie stawów, 
zapobiegając ich uszkodzeniom.
MSM: wzmacnia więzadła i ścięgna, poprawia jakość stawów, 
zmniejsza dolegliwości bólowe, hamuje procesy zapalne, 
regeneruje chrząstkę. Wysoki udział siarki związanej organicznie 
ma bardzo korzystny wpływ na uszkodzoną chrząstkę.
Mieszanka ziołowa: unikalne bioaktywne ekstrakty 
roślinne pomagają wyciszać procesy zapalne i mają silne 
działanie chondroprotekcyjne. Dodatkowo, wykazują silne 
działanie przeciwutleniające i pomagają chronić stawy przed 
uszkodzeniem. 
Składniki: syrop fruktozy inwertowanej, siarczan glukozaminy, 
woda, siarczan chondroityny, MSM, etanol, kwas hialuronowy, 
ekstrakt stand. z tarczycy bajkalskiej, kwas cytrynowy, witamina C, 
podagrycznik pospolity, rdest ptasi

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów
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OLEJ OMEGA-3  
ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH 
TŁOCZONY NA ZIMNO OLEJ LNIANY, OLEJ 
CHIA, OLEJ Z ROKITNIKA
Wymienione poniżej surowce są znane od dawna, jak 
również informacje dotyczące ich bogactwa w nienasycone 
kwasy tłuszczowe, które są niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Oleje zawierają około 60% 
kwasu alfa linolenowego, prekursora kwasów tłuszczowych 
Omega-3. 
Omega-3 ma pozytywny wpływ na układ  
sercowo-naczyniowy, nerwowy, oddechowy i trawienny. 
Regularne podawanie oleju poprawia jakość kopyt, 
skóry i sierści oraz zwiększa sprawność, koncentracje 
i wytrzymałość .

Skład: olej lniany tłoczony na zimno, olej Chia tłoczony 
na zimno, olej z rokitnika zwyczajnego CO2, Ekstrakt 
z rozmarynu CO2, witamina E.

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów

OLEJ TŁOCZONY NA ZIMNO
ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH
Ostropest plamisty od tysiącleci jest znany ze swoich 
właściwości i opisywany w literaturze fachowej jako cenne 
źródło niezbędnych kwasów tłuszczowych, witamin, 
fitosteroli i przeciwutleniaczy. Pomaga poprawić jakość 
włosów i skóry. Chroni komórki i tkanki przed stresem 
oksydacyjnym, pomagając w ten sposób chronić organizm 
przed wpływami zewnętrznymi. Pomaga również 
w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania serca 
i wspomaga ochronę wątroby.

Skład: olej z ostropestu tłoczony na zimno, ekstrakt 
z rozmarynu CO2, witamina E.

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów

OLEJ Z OSTROPESTU



ODŻYW
CZE SUPLEM

ETY DIETY

STRES SYROP BIOTYNA  
Z BOSWELLIĄ 

ŁAGODZI STRES I NAPIECIE
Wymienione poniżej surowce są znane od dawna – 
w  literaturze fachowej można znaleźć informacje dotyczące 
ich stosowania w stanach osłabienia konia oraz w warunkach 
zwiększonego stresu. Kompleks ziołowy uspakaja zwierzę 
w przypadkach, gdy jest narażone na sytuacje stresogenne 
(transport, leczenie, adaptacja do nowego środowiska i 
inne).
Tarczyca bajkalska - przyczynia się do właściwego 
funkcjonowania układu nerwowego. Chroni przed stresem 
oksydacyjnym. Wspomaga właściwą aktywność umysłową.
Ziele dziurawca zwyczajnego - stosowane w celu 
zmniejszenia zmęczenia i stresu.
Maca - wspiera wydajność psychiczną i fizyczną oraz 
zwieksza motywację, dodaje energii.
Kozłek lekarski (waleriana) - Pomaga utrzymać na dobrym 
poziomie funkcje poznawcze, wspiera dobre samopoczucie. 
Przyczynia się do właściwego funkcjonowania układu 
nerwowego. Zaleca się stosować w przypadku niepokoju, 
lęku i nerwowości.
Żeń-szeń - przyczynia się do właściwej aktywności 
umysłowej. Aktywuje aktywność umysłową w stresie, 
wpomaga funkcje poznawcze, witalność i sprawność 
fizyczną.

Skład: syrop fruktozy inwertowanej, standaryzowany 
ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, standaryzowany ekstrakt 
z dziurawca zwyczajnego, standaryzowany ekstrakt z macy, 
standaryzowany ekstrakt waleriany, standaryzowany ekstrakt 
z żeńszenia, witamina C

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów

ZDROWE KOPYTA, SKÓRA I SIERŚĆ
Biotyna - witamina H uczestniczy w procesach 
metabolicznych organizmu. Jest podstawową substancją 
biorącą udział w wytwarzaniu rogu kopytowego, wpływa 
na jego jakość i czas przyrastania. Regularne stosowanie 
biotyny sprawia, że kopyto jest wytrzymałe i mocne, ale 
jednocześnie elastyczne, z regularnym tempem przyrostu. 
Kopyto nie jest narażone na łamanie, nie odkształca się 
podczas wzrostu i idealnie trzyma podkowę. Kadzidłowiec 
(Boswelia serrata) wspiera zdrowe stawy, działa 
przeciwzapalnie, łagodzi dolegliwości bólowe i wspomaga 
wzrost chrząstki.

Składniki: syrop fruktozy inwertowanej, ekstrakt 
z kadzidłowca (Boswelia serrata).

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów



OD
ŻY

W
CZ

E 
SU

PL
EM

ET
Y 

DI
ET

Y
MSM –
METYLOSULFONYLOMETAN  
STAWY, CHRZĄSTKI, WIĘZADŁA
DOPING FREE
MSM lub metylosulfonylometan jest naturalnym, najlepiej 
przyswajalnym organicznym związkiem siarki. Biologicznie 
aktywna siarka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Przy złych nawykach żywieniowych i zwiększonym 
poziomie stresu spada poziom siarki w organizmie. 
Jest stosowany głównie jako odżywianie stawów. MSM bierze 
udział w syntezie kolagenu, który jest matrycą tkanek łącznych. 
Wspiera zdrowe stawy i więzadła, poprawia jakość skóry i sierści. 
Pozytywną cechą MSM jest jego zdolność do wywierania działania 
przeciwzapalnego jak również pomaga organizmowi w procesie 
detoksykacji. Długotrwałe stosowanie MSM przyspiesza procesy 
regeneracyjne i zmniejsza ból oraz poprawia układ odpornościowy.

Skład: MSM Methylsulfonylmethane - biały, bezwonny, 
krystaliczny proszek

Pojemność: 800 g 

OPTYMALNE ODŻYWIANIE DLA ZDROWIA KONI
WYSOKIEJ JAKOŚCI OLEJ TŁOCZONY NA ZIMNO
Olej lniany ma wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych 
Omega -3 i -6 (linolen 52-63%), które są bardzo ważne dla organizmu. 
W szczególności udział kwasu alfa-linolenowego (ALA) jest istotny dla 
zdrowia koni. Olej lniany jest ważny dla zachowania zdrowej skóry, 
zdrowych i lśniących włosów oraz grzywy. Ułatwia koniom zmianę 
sierści podczas linienia. Ma pozytywny wpływ na pracę mózgu, serca 
i naczyń krwionośnych, hamuje porywczość, wspomaga odporność 
i korzystnie wpływa na długoterminowe zdrowie koni. Olej lniany 
wspomaga również w trawieniu oraz poprawia zdolności rozrodcze 
ogierów.

Skład: Olej lniany tłoczony na zimno (kwas linolenowy 52 - 63%)

Pojemność: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów

OLEJ LNIANY
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